
(Jarro de Louvor e Promessa) 
 

Essas atividades são maneiras simples e divertidas para um indivíduo ou família facilitar 
a consciência e o louvor a Deus durante todo o dia. Nas páginas após essas descrições, você 
encontrará listas de exemplos que pode imprimir e usar imediatamente. Você também pode 
criar suas próprias listas de promessas e louvores que sejam especiais para você ou relevantes 
para a situação em seu país. 

 
Frasco de Louvor – Lembretes Constantes para Facilitar o Louvor 

 
Imprima ou escreva louvores a Deus a partir das escrituras. Isso pode ser todo o louvor 

ou apenas a referência ao versículo. Em seguida, corte os louvores em tiras individuais de papel 
e coloque-as em uma jarra de vidro. Durante o dia, sempre que alguém passar pelo frasco, pega 
um pedaço de papel e lê / procura o elogio. Em seguida, use a escritura e suas próprias palavras 
para louvar a Deus da maneira descrita. Fale e declare como você experimentou essa verdade 
em sua própria vida. 
 
 

Frasco de Promessa – Declarar a Bondade de Deus sobre Situações Difíceis 
 

Imprima ou escreva promessas de Deus a partir das escrituras. Pode ser a totalidade da 
promessa ou apenas a referência ao versículo. Depois corte as promessas em folhas individuais 
de papel e coloque-as num frasco de vidro. Durante o dia, sempre que alguém passar pelo 
frasco, tire um pedaço de papel do frasco e leia ou analise a promessa. Depois, fale desta 
promessa de Deus e declare a sua verdade sobre alguma situação de vida que enfrente. Podem 
ser lutas pessoais, relações, injustiças ou os povos perdidos da sua casa ou da nação adotada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Salmo 145 - Louvores a Deus

1Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; bendirei 
o teu nome para todo o sempre! 
2Todos os dias te bendirei e louvarei o teu 
nome para todo o sempre! 
3 Grande é o Senhor e digno de ser louvado; 
sua grandeza não tem limites. 
4 Uma geração contará à outra a grandiosidade 
dos teus feitos; eles anunciarão os teus atos 
poderosos. 
5 Proclamarão o glorioso esplendor da tua 
majestade, e meditarei nas maravilhas que 
fazes. 
6 Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, 
e eu falarei das tuas grandes obras. 
7 Comemorarão a tua imensa bondade e 
celebrarão a tua justiça. 
8 O Senhor é misericordioso e compassivo, 
paciente e transbordante de amor. 
9 O Senhor é bom para todos; a sua compaixão 
alcança todas as suas criaturas. 
10 Rendam-te graças todas as tuas criaturas, 
Senhor; e os teus fiéis te bendigam. 
11 Eles anunciarão a glória do teu reino e 
falarão do teu poder, 
12 para que todos saibam dos teus feitos 
poderosos e do glorioso esplendor do teu 
reino. 

13 O teu reino é reino eterno, e o teu domínio 
permanece de geração em geração. O Senhor é 
fiel em todas as suas promessas e é bondoso 
em tudo o que faz. 
14 O Senhor ampara todos os que caem e 
levanta todos os que estão prostrados. 
15 Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu 
lhes dás o alimento no devido tempo. 
16 Abres a tua mão e satisfazes os desejos de 
todos os seres vivos. 
17 O Senhor é justo em todos os seus caminhos 
e é bondoso em tudo o que faz. 
18 O Senhor está perto de todos os que o 
invocam, de todos os que o invocam com 
sinceridade. 
19 Realiza os desejos daqueles que o temem; 
ouve-os gritar por socorro e os salva. 
20 O Senhor cuida de todos os que o amam, 
mas a todos os ímpios destruirá. 
21 Com meus lábios louvarei ao Senhor. Que 
todo ser vivo bendiga o seu santo nome para 
todo o sempre! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SALMO 37 – Promessas para os Piedosos 
 

• Viverá em segurança na terra e prosperará 
• Ele concederá os desejos do seu coração 
• Ele o ajudará 
• Ele fará irradiar a sua inocência como o amanhecer 
• A justiça da sua causa brilhará como o sol do meio-dia 
• Irá possuir a terra 
• Viverá em paz e prosperidade 
• O Senhor cuidará de você 
• O Senhor cuida dos inocentes 
• Receberá uma herança que durará para sempre 
• Não será desonrado em tempos difíceis 
• Mesmo na fome, terá mais do que suficiente 
• Possuirá a terra 
• O Senhor dirigirá os seus passos 
• Deleita-se em cada detalhe da sua vida 
• Pode tropeçar, mas nunca cairá 
• O Senhor o toma pela sua mão 
• Ele nunca abandona os piedosos 
• Os seus filhos nunca irão implorar por comida 
• Os seus filhos serão uma bênção 
• Viverá na terra para sempre 
• Ele vai mantê-lo seguro para sempre 
• Nunca escapará do Seu caminho 
• Ele nunca o deixará ser condenado quando for julgado 
• Ele irá honrá-lo dando-lhe a terra 
• Verá os ímpios destruídos 
• Um futuro maravilhoso aguarda aqueles que amam a paz 
• O Senhor o irá resgatar  
• O Senhor o ajuda 
• Encontrará abrigo nEle 


